ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
Περιγραφή αιτήματος: «Έγκριση λειτουργίας λούνα παρκ, τσίρκου, παγοδρομίου»
Είδος δραστηριότητας: ……………………………………………………………………………………………………………..
ΠΡΟΣ:

Το Δήμο Καστοριάς / Τμήμα Αδειοδοτήσεων &
Εμπορικών Δραστηριοτήτων

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ – ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Επώνυμο Μητέρας:

Ονοματεπώνυμο Συζύγου:

Το Γένος (συζύγου):

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:

Α.Φ.Μ.:
Τόπος Γέννησης:

Ημερομηνία γέννησης(1):
Τόπος Κατοικίας:
Τηλ.:

Οδός:

Αριθ:

κιν.:

Τ.Κ.:

E-mail:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ – ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Επωνυμία:
Διακριτικός Τίτλος:
Νομική Μορφή:

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:

Αρ. και έτος ΦΕΚ/ΤΑΠΕΤ (για
ΑΕ & ΕΠΕ):
Αρ. & ημ/α καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του
Πρωτοδικείου (ΟΕ & EE):

Αρ.
Καταστατικού:

Δ.Ο.Υ.:

Έτος Ίδρυσης:

ΑΦΜ:
Διεύθυνση
Οδός:
Τηλέφωνο:

ΕΔΡΑ (ΔΗΜΟΣ):
Αριθ.
κιν:

T.K.:
E - mail:

ΟΡΙΣΜΟΣ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (2) (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβής τελικής διοικητικής πράξης):
Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο, απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με
επικύρωση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία, ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή ηλεκτρονική
εξουσιοδότηση μέσω του Gov.gr.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

ΑΔΤ:

ΟΔΟΣ:
Τηλ.

ΑΡΙΘ:
κιν:

Τ.Κ.:
E-mail:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΘΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου
εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου
3 του Ν.2690/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25
του Ν. 3731/2008 (ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της
αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή
το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών
φορέων)
2. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η
κυριότητα ή η μίσθωση του ακινήτου, στο οποίο
στεγάζεται η δραστηριότητα(θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ.) ή
άδεια
κατάληψης
κοινόχρηστου
χώρου,
αν
η
δραστηριότητα αναπτυχθεί σε κοινόχρηστο χώρο

ΝΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ



















4. Έγκριση εγκατάστασης (Εφόσον απαιτείται)







5. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό,
σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 107 του ν.
4495/2017, αναφορικά με τη νομιμότητα των κτιριακών
εγκαταστάσεων και των κατασκευών της ψυχαγωγικής
δραστηριότητας και τη συμμόρφωση τους με τον
ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, τον
Κανονισμό Πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες
γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις
κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής νομοθεσίας για τη
δραστηριότητα. (για τις εγκαταστάσεις που απαιτείται)
βεβαίωση συνοδεύεται από:
i. Αντίγραφα όλων των δημοσίων εγγράφων περί
συμμόρφωσης
με
την
πολεοδομική
νομοθεσία
(οικοδομικής άδειας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης
οικοδομικής άδειας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής
κλίμακας, απόφασης εξαίρεσης από κατεδάφιση, άδειας
νομιμοποίησης, βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας
υπαγωγής σε διατάξεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση,
βεβαίωση εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού
προστίμου ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου).
ii. Αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων του χώρου όπου
πρόκειται
να
λειτουργήσει
η
δραστηριότητα
με
αποτύπωση
σε
κλίμακα
1:100
του
εξοπλισμού
ψυχαγωγίας στον χώρο και με σχετικό υπόμνημα. Αν η
αποτύπωση του εξοπλισμού δεν είναι δυνατή στα
ανωτέρω αντίγραφα, τότε γίνεται σε νέα σχέδια που
συντάσσονται από τον μηχανικό και τα οποία συνοδεύουν
τη βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης. Τα αντίγραφα των
εγκεκριμένων κατόψεων προέρχονται είτε από το
πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών eadeies είτε από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων
αυθαιρέτων είτε από το έντυπο αρχείο της ΥΔΟΜ ανάλογα
με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης της περ. i







3. Έναρξη ή μεταβολή επιτηδεύματος
Δ.Ο.Υ.(παρ.9 άρθρο 8 Ν.1882/90)

από

την

(ηλεκτρονικής ή έντυπης).
6.
Ειδικά
για
τις
διατάξεις
ψυχαγωγίας
της
δραστηριότητας, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
υπ’ αρ. 50116/20.5.2020 Απόφασης του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’2065), υφίστανται οι
ακόλουθες πρόσθετες απαιτήσεις:
Αα. στο υπόμνημα των κατόψεων που συνοδεύουν τη
Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης δίπλα σε κάθε διάταξη
ψυχαγωγίας, αναγράφεται και ο μοναδικός αριθμός
ταυτοποίησης της, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 4
της εν λόγω απόφασης.
Ββ. για κάθε διάταξη ψυχαγωγίας, υποβάλλεται έκθεση
τεχνικού ελέγχου αναγνωρισμένου φορέα, από την
οποία προκύπτει η συμμόρφωση της και το επιτρεπτό της
λειτουργίας της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω
απόφαση.
Γγ. για κάθε περιοδεύουσα διάταξη ψυχαγωγίας,
υποβάλλεται
και
έκθεση
τεχνικού
ελέγχου
μετεγκατάστασης διπλωματούχου μηχανικού, από την
οποία προκύπτει η συμμόρφωση της και το επιτρεπτό της
λειτουργίας της, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου
13 της εν λόγω απόφασης.
Μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου
16 της υπ’ αρ.50116/20.5.2020 Απόφασης του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ή μέχρι την
ύπαρξη αναγνωρισμένου φορέα, αντί των ως άνω
δικαιολογητικών
απαιτείται
βεβαίωση
μηχανικού
διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή
εγκατάσταση και λειτουργία των διατάξεων ψυχαγωγίας.
7. Για τον λοιπό εξοπλισμό της δραστηριότητας που δεν
εμπίπτει
στο
πεδίο
εφαρμογής
της
υπ’
αρ.50116/20.5.2020
Απόφασης
του
Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ούτε σε ενωσιακή νομοθεσία
εναρμόνισης βάσει της οποίας οφείλει να φέρει τη
σήμανση CE, αλλά για τον οποίο υπάρχει εθνικό,
ευρωπαϊκό
ή
διεθνές
πρότυπο:
πιστοποιητικό
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου από
διαπιστευμένο φορέα σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό 765/2008.
8. Με την επιφύλαξη της υποπερ. γγ. της περ. ε. της
παρ.3 του άρθρου 5, σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες, οι
οποίες ασκούνται σε στεγασμένο χώρο: Πιστοποιητικό
(ενεργητικής)
πυροπροστασίας,
σύμφωνα
με
τα
οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 13/2021 Πυροσβεστική Διάταξη
(Β’5519), όπως κάθε φορά ισχύει, το οποίο εκδίδεται
στην επωνυμία του φυσικού ή νομικού προσώπου.
9. Με την επιφύλαξη της υποπερ. γγ. της περ. 3 της παρ.
3 του άρθρου 5, σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες, οι
οποίες ασκούνται σε υπαίθριο χώρο και εμπίπτουν στο
πεδίο
εφαρμογής
της
κείμενης
νομοθεσίας
πυροπροστασίας:
Αρχειοθετημένες
μελέτες
πυροπροστασίας (ενεργητικής και παθητικής, εφόσον
απαιτείται),σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ.

























13/2021 Πυροσβεστική Διάταξη (Β’5519), όπως κάθε
φορά ισχύει, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν αντίγραφα
των επίσημα κατατεθειμένων στο πληροφοριακό σύστημα
e-adeies για την έκδοση εγκρίσεων Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας. Εφόσον οι μελέτες δεν έχουν υποβληθεί μέσω
του πληροφοριακού συστήματος, τότε θα πρέπει να
προέρχονται από τον φυσικό φάκελο που τηρείται στην
Πυροσβεστική Υπηρεσία ή διαθέτει εγκεκριμένη ο φορέας
της δραστηριότητας.
10. Σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες ασκούνται
προσωρινά κατά την έννοια της παρ.8 του άρθρου 111
του ν.4442/2016(Α’230)σε στεγασμένο ή/και υπαίθριο
χώρο και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κείμενης
νομοθεσίας πυροπροστασίας: Υπεύθυνη Δήλωση του ν.
1599/1986 αρμόδιου κατά νόμου μηχανικού, στην οποία
δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί, τηρούνται και
λειτουργούν καλώς τα απαιτούμενα μέτρα και μέσα
πυροπροστασίας
της
κείμενης
νομοθεσίας
πυροπροστασίας.
11. Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού, σύμφωνα με
την παρ. 1 του άρθρου 50 Α του ν.4442/2016, ότι η
κυκλοφοριακή σύνδεση, ή η είσοδος έξοδος της
εγκατάστασης υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα
σχέδια αυτής, εφόσον απαιτείται.
12. Υπεύθυνη Δήλωση εγκαταστάτη (ΥΔΕ), σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην υπ’αρ.101195/17.9.2021 απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και
ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις»
(Β’4654).



















13. Γνωμάτευση ύψους της αρμόδιας υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με την Απόφαση
Δ3/Δ/3271/781/2009 (Β’ 191), εφόσον απαιτείται.







14. Έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση
αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η
πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους
κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας
του εναερίου χώρου, εφόσον απαιτείται.







15. Βεβαίωση από τους διαχειριστές των δικτύων
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, για
την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, όταν πρόκειται να
γίνει πτήση ή ανύψωση.







16. Όταν πρόκειται για εταιρία το κωδικοποιημένο
καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για Α.Ε ή Ε.Π.Ε ή
θεωρημένο από το πρωτοδικείο για Ο.Ε ή Ε. Ε - δήλωση
ορισμού για τον εκπρόσωπο της εταιρείας & δήλωση
αποδοχής από τον ορισθέντα.







17.Δημοτική ενημερότητα (ΑΡ.285 ΚΔΚ)







18.Παράβολο € 20 για προσωρινή άσκηση ψυχαγωγικής
δραστηριότητας για διάστημα έως και 15 ημερών και για
διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών παράβολο €40







ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντησή σας:

□
□
□
□

1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπος σας

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(1) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία
γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269
(2) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την
τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)

Καστοριά,…...../........./2022

(Υπογραφή)

Τα υποβληθέντα στοιχεία τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Γενικός Κανονισμός 679/2016 ΕΕ), με
σκοπό η διεκπεραίωση του αιτήματός σας και τηρούνται για το απαιτούμενο από την νομοθεσία χρονικό διάστημα. Τα στοιχεία
σας φυλάσσονται σε ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο το οποίο κατά περίπτωση μπορεί να διατεθεί και σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες
εντός ή εκτός του οργανισμού οι οποίες εμπλέκονται στη διεκπεραίωση του αιτήματός σας. Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου του Δήμου μας (www.prostasiadedomenon.gr/p/kastoria/). Υπεύθυνος
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Δήμου έχει ορισθεί ο κος Βλάχος Απόστολος με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε
στο τηλέφωνο 211 11 33 583 ή στο email dpo@kastoria.gov.gr

